
Inspirerende
Ontmoetingen

B 
ewaar dit boekje dus goed. U ontvangt in augustus een 
 reminder voor oktober maar geen nieuw boekje!!

We hopen u weer persoonlijk te mogen begroeten en u verrassende 
weekends te bezorgen. De route is dit jaar bewust later gepland 
 zodat u wat meer van de mooie (beelden) tuinen kunt genieten.

Er zijn weer andere enthousiaste deelnemers bij gekomen en ook 
de vaste kern presenteert zich met vernieuwende ideëen. Kortom u 
kunt uw hart ophalen!

Op onze website www.inspirerendeontmoetingen.nl vindt u tips 
voor B&B en lunchadressen. Voor meer info belt u Leunie Edwardes 
tel. 0416-312752 of u mailt (bij voorkeur) naar edwardes@home.nl.

Dé route voor levensgenieters door Noord-Brabant. Voor 

het eerst dit jaar 4 weekends, in het voorjaar 2 weekends 

en in het najaar 2 weekends: 

vrijdag 20 mei t/m zondag 22 mei en 

vrijdag 27 mei t/m zondag 29 mei 2011

en

vrijdag 30 september t/m zondag 2 oktober  en

vrijdag 7 oktober t/m zondag 9 oktober 2011 

van 11.00  -18.00 uur.
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Moderne kunst

Astrid Rakhorst, Gouverneursweg 6c, 5473 VB Heeswijk-Dinther, 
tel. 0413-293328, www.interart.nl, www.interart-kunstkopen.nl, info@interart.nl

Interart Beeldentuin & Galerie
1
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Galerie van Loon en Simons  Ω Vught Ω 16 km  Ω 16 minuten

Interart Beeldentuin & Galerie is al meer dan twintig jaar een 
centrum voor internationale kunst. Elk jaar brengen wij gere-
nommeerde, nationaal- en internationale kunstenaars bijeen 
die artistiek en kwalitatief hoogstaand werk leveren. Interart 
Beeldentuin & Galerie is een kenmerkend element in de ont-
wikkeling van de kunst. Er worden originele uitingen van kunst 
samengebracht, ieder met een eigen achtergrond.

Hoewel Interart Beeldentuin & Galerie een stevige naam in de 
kunstwereld heeft opgebouwd blijft zij niet stilstaan bij wat ze op 
duurzame wijze heeft voortgebracht. Interart Beeldentuin & Ga-
lerie kijkt vooruit en wil de vernieuwingen van haar kunstenaars 
blijven volgen en de ontwikkelingen van nieuwe kunstenaars en 
hun kunstwerken onder haar bezoekers blijven verspreiden de 
komende jaren.

Nieuwe ontwikkelingen zijn er ook voor Interart Beeldentuin 
& Galerie. In 2011 lanceerden we de Interart Webgalerie met 
het oog op de dynamische kunstmarkt. Tevens wordt de eer-
ste duurzame, energie opwekkende galerie van Nederland ge-
bouwd.

Interart Beeldentuin & Galerie is geopend van 8 mei t/m   
9 oktober 2011 en buiten de openingstijden ook voor groepen 
open op afspraak. Gedurende het seizoen zijn er verschillende 
 solo-exposities. Wilt u de ontwikkelingen van Interart Beelden-
tuin & Galerie volgen meldt u dan op www.interart.nl aan voor 
de digitale nieuwsbrief.
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Moderne kunst

Joris van Loon en Robbert Simons, Taalstraat 53, 5261 BB Vught, 
tel. 073-6840015, www.vanloonensimons.com, info@vanloonensimons.com 

Galerie van Loon en Simons
2
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Van Valderen Casual Living  Ω Helvoirt Ω 6 km  Ω 7 minuten

Van Loon en Simons is een moderne kunstgalerie met muse-
ale allure, gevestigd in een statig herenhuis aan de Taalstraat 
in Vught. De prachtige beeldentuin is ontworpen door Anthony 
Springer. Deze tuinarchitect is onder meer bekend door zijn ont-
werp van het Oosterpark in Amsterdam. Sinds haar oprichting 
in 2007 exposeert van Loon en Simons een groot aanbod van 
verschillende nationale en internationale kunstenaars in diverse 
stromingen binnen de hedendaagse kunst: surrealisme, realis-
me en impressionisme. De kunstenaar staat altijd centraal. Alle 
mogelijke vormen van beeldende kunst zijn in de galerie ver-
tegenwoordigd: van beelden tot schilderijen en van glasobjec-
ten tot gaassculpturen. Samenvattend: een brede selectie van 

diverse (inter-)nationale kunstwerken die een blijvende waarde 
hebben en de wereld een stukje mooier maken. 
Van Loon en Simons organiseert zo’n 6 à 8 exposities per jaar 
naast de algemene tentoonstelling die het gehele jaar door te 
bewonderen is. Tevens heeft Galerie Van Loon en  Simons di-
verse gerenommeerde evenementen georganiseerd zoals De 
Beel den parade in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast zal de Galerie 
opnieuw de Biënnale Vught 2011 organiseren.
De combinatie van het statige herenhuis, de prachtige Springer-
tuin en de mystiek van de kerk zorgen voor een unieke locatie 
voor een van de grootste kunstgaleries in Nederland. Parkeerge-
legenheid is ruimschoots aanwezig.
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Thuis in Buitenmomenten

Bas van Valderen, De Dijk 6, 5268 KA Helvoirt, 
tel. 0411-643344, www.vanvalderen.nl, info@vanvalderen.nl 

Van Valderen Casual Living
3
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Subexposanten Langens & Langens en Puur  Ω Helvoirt Ω dezelfde locatie

Van Valderen Casual Living staat al 85 jaar bekend als leveran-
cier van inspirerende producten ontworpen voor in en rond het 
huis. Of u nu uw tuin, terras, balkon of tuinkamer wilt inrichten 
met comfortabel meubilair en de daarbij behorende parasols,  
buitenkeukens, verlichting en accessoires, of gewoon een lekker 
ligbed voor bij het zwembad zoekt, wij hebben voor iedereen 
het geschikte product in de juiste stijl. Een brede collectie van 
internationale topmerken staat het gehele jaar voor u klaar in 
onze 1200 m2 grote winkel. U kunt rekenen op een deskundig 
advies dus breng de tekeningen van uw nieuw in te richten 
ruimte mee. 

In samenwerking met onze partners bieden wij een complete 
oplossing voor uw vraagstukken. Kijk op onze website of beter, 
kom langs en laat u inspireren door ons aanbod in top meubi-
lair en accessoires voor binnen en buiten.
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www.langens-langens.nl, info@langens-langens.nl De kracht van Langens & Langens is: maatwerk in vormgeving 
en realisatie van interieur en exterieur zoals complete tuin-
kamers, poolhouses, veranda’s, serres en sauna’s voor een 
heerlijk buitenleven het hele jaar door.. Kom langs en laat u 
 inspireren. Zie ook www.langens-langens.nl

Subexposant bij Van Valderen

Van Valderen en Langens & Langens
De Dijk 6, 5268 KA Helvoirt

Langens & Langens Interieur en Exterieur

Ω
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www.puurgroen.nl, info@puurgroen.nl PUUR staat bekend om zijn buitengewone sfeervolle tuin- en 
landschapsontwerpen. Rust, ruimte en sfeer zijn de belangrijkste 
kernwoorden. Zij hebben zich volledig gericht op het ontwerpen, 
inrichten en onderhouden van met name bijzondere particuliere 
tuinen. Hun passie is het maken van mooie tuinen waarvoor 
het bedrijf al menigmaal is bekroond. In 2000 en 2007 o.a. de 
eerste prijs voor de tuin van het jaar, in 2010 wonnen zij de 2e 
prijs.

PUUR buitengewone groenprojecten is gastexposant bij Van 
Valderen Casual Living.

Subexposant bij Van Valderen

Van Valderen en Puur
De Dijk 6, 5268 KA Helvoirt

Galerie Oocker  Ω Heusden Ω 24 km  Ω 28 minuten
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Hedendaagse kunst

Jos van de Kerkhof, Botermarkt 17, 5256 AV Heusden, 
tel. 0416-662239, www.oocker.com, info@oocker.nl

Galerie Oocker
4
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Leunie Edwardes Antiques  Ω Waspik Ω 23 km  Ω 26 minuten

Galerie Oocker is gevestigd in het pittoreske vestingstadje 
Heusden aan de Maas. Op de Botermarkt zijn ze reeds vanaf 
1999 actief en om de collectie beter te presenteren in 2008 ver-
huisd naar een groter pand. Er zijn exposities van hedendaagse 
Europese kunstenaars die aan de galerie zijn verbonden.

Wat deze kunstenaars met elkaar verbindt is een visie om een 
eigen stijl te ontwikkelen gecombineerd met uitmuntende vaar-
digheden in schilder en beeldhouwtechnieken. Hierdoor zijn de 
werken tijdloos en ontstaat échte kunstbeleving. De collectie 
heeft een positieve uitstraling die een onmisbare bijdrage levert 
aan de omgeving waardoor men zich thuis voelt. 

Tijdens de Open Dagen zal een overzicht van deze kunstenaars 
gepresenteerd worden en u bent hiervoor van harte uitgeno-
digd.

Voor een overzicht van de collectie zie: www.oocker.com 

Hier kunt u zich ook inschrijven voor het laatste nieuws over de 
galerie en de kunstenaars.
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Antiek en Kunst

Leunie Edwardes, Benedenkerkstraat 73, 5165 CB Waspik, 
tel. 0416-312752, www.edwardesantiques.nl, edwardes@home.nl

Leunie Edwardes Antiques
5
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B&W Beereboom  Ω Waspik Ω 110 meter  Ω 1 minuut lopen

Naast onze boeiende collectie antiek, kleingoed, design en 
 brocante zijn er mooie, originele exposities:

Yvonne Dollé-Gijzelaar en Nel Knoop keramische en bronzen 
beelden,  Ange lique Vilé schilderijen, Jan Asselbergs schilderijen 
en nieuwe collectie schetsen, “Claessen & Klaassen” unieke 
hand gemaak te lederen tassen en portemonnaies, “Lique” sie-
raden en  ac ces soires. Daarnaast zijn wij het vaste verkooppunt 
voor “Droomgeur”, geuren in oneindige variëteit.

We zien uit naar uw komst, het zal fijn zijn U te verwennen. We 
hopen op goed weer zodat u ook van de tuin kunt genieten. Yvonne Dollé-Gijzelaar

Angelique Vilé

Claessen&Klaassen
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Beelden in brons en steen, oude afrikaanse kunst, schilderijen en antiek

Dineke Beereboom en Rene Wijffels, Benedenkerkstraat 81, 5165 CB Waspik, 
tel. 0416-311821, mob. 06-30043141, www.b-en-w.com, dbeereboom@online.nl 

Beereboom & Wijffels: B&W
65

Beereboom & Wijffels: B&W
beeldhouwatelier en expositie, oude afrikaanse kunst, schilderijen en antiek

Benedenkerkstraat 81, 5165 CB Waspik, tel. 0416 311821, www.beereboomenwijffels.nl

Boekje InspiOntm 2009.indd   14 25-01-2009   15:24:09
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Galerie Kunsthard  Ω Oosterhout Ω 15 km  Ω 20 minuten

Beelden in brons en steen, oude afrikaanse kunst, schilderijen en antiek

Elk huis ademt de sfeer van zijn bewoners. Bij Dineke en René 
hoef je niet te raden waar hun liefde naar uitgaat. Dineke is 
beeldhouwer en haar werken in brons en steen vind je zowel 
in huis als in hun oude tuin. Een van haar werken ‘Drive’ (afge-
beeld hierboven) is onlangs onderwerp geweest van het AVRO 
TV programma ‘Kunstuur’. 

René houdt van schilderijen, antiek, oude kunst, kortom zo’n 
echte verzamelaar van het type dat door blijft gaan tot zijn huis 
uitpuilt en hij zichzelf naar buiten verzameld heeft. 

Tot overmaat van ramp zijn ze allebei ook nog verslingerd aan 
oude Afrikaanse kunst. Ze reizen jaarlijks naar West Afrika en 
slagen er nog steeds in oude objecten te vinden via het in de 
loop der jaren opgebouwde netwerk. 

Maakt het bovenstaande u nieuwsgierig en herkent u iets van u 
zelf, dan bent u meer dan welkom bij B & W in Waspik. 
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Moderne kunst- en woonideeën

Corien van Bekhoven en Christiaan van Vugt, Max Havelaardreef 176, 4906 BD Oosterhout, 
tel. 0162-467387, www.kunsthard.nl, info@kunsthard.nl 

Galerie Kunsthard en Christiaan van Vugt
7
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Artistiek Interieurontwerpen  Ω Den Hout Ω 5 km  Ω 10 minuten

Galerie Kunsthard en Christiaan van Vugt

In Oosterhout kunt u een bezoek brengen aan een wel heel bij-
zondere lokatie, Galerie Kunsthard. U wordt ontvangen door 
Corien van Bekhoven en Christiaan van Vugt die u zeker zullen 
inspireren met hun kunst-en woonideeën. De Galerie loopt over 
in de woning zodat u kunst in al zijn variaties toegepast ziet in 
deze prachtige leefomgeving.

Tijdens de open dagen in Mei zullen wij een bijzonder tentoon-
stelling laten zien van een selectie van de meest recente schilde-
rijen van Meestervervalser Geert-Jan Jansen. Van kleine vrolijke 
composities tot dikke lagen kleurrijke olieverf op doeken van 
monumentaal formaat.

Dit alles in combinatie met de mooiste badkamers van Bakx 
Badkamers. Bijzondere toepassingen van interieur en kunst zul-
len u verrassen. 
Tijdens de open dagen in Oktober kunt u een grote overzicht-
expositie verwachten van verschillende kunstenaars. Ook kunt 
u kennis maken met het werk van Christiaan van Vugt die als 
bouwkundige verantwoordelijk is voor dit bijzondere gebouw 
met veel betonnen elementen. Keukens, tafels en betonnen 
zwembaden worden door hem op maat gemaakt.

Kunsthard staat dus voor méér dan moderne kunst; u vindt hier 
een boeiende mix van kunst-en woonideeën.
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Interieurontwerpen

Bart van Bekhoven en Ellen Merkx, Houtse Heuvel 59, 4911 AV Den Hout, 
tel. 0162-421356, www.artistiek.eu, info@artistiek.eu 

Artistiek
8
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Subexposanten Rizo Jewelry en PJ van Aalst  Ω Den Hout Ω dezelfde locatie

Puur leven, puur wonen, puur genieten

In een prachtige woonhoeve gelegen aan een historische Brink 
treft u de pure meubelontwerpen van Bart van Bekhoven. De 
meubelen worden in eigen atelier met veel vakmanschap en 
liefde voor u op maat vervaardigd. Naast de meubelen zijn ook 
de collecties aan gordijn- en meubelstoffen, kleden en verlich-
ting uniek. Dé plek om uw woonwensen waar te maken. Onze 
deskundige adviseurs geven u graag een vrijblijvend interieur 
advies. We maken van ieder huis een thuis. 

Heel graag tot in Den Hout.

Een samenwerking van

Artistiek interieurontwerpers Den Hout
Tinello Keukens Kaatsheuvel
RIZO Jewelry by Maroeska Metz Den Hout
PJ van Aalst Oosterse tapijten Breda
Pruysen Parket
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Maroeska Metz
www.rizo.com, ellen@rizo.com

Pure verwennerij 

Laat u verleiden door de prachtige collectie gouden juwelen, 
met de krul als handelsmerk, naar ontwerp van Maroeska Metz. 
U kunt in alle rust de ringen, colliers, hangers bekijken, passen, 
combineren...

De RIZO shop is opgenomen in de sfeervolle ambiance van 
Artistiek waar ook de verlichting van Maroeska prominent aan-
wezig is.

Subexposant bij Artistiek

Artistiek en Rizo
Houtse Heuvel 59, 4911 AV Den Hout

Rizo Jewelry by Maroeska Metz

Ω
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Sjoerd van Aalst
www.exclusieve-tapijten.nl, info@exclusieve-tapijten.nl

PJ van Aalst Oosterse tapijten, bij Koninklijke beschikking 
Hof everancier, bestaat al ruim 150 jaar en is gevestigd in het 
16e-eeuwse monumentale ‘Hofhuys’ aan de Catharinastraat in 
Breda. Sjoerd van Aalst is de vijfde generatie in dit familiebedrijf 
waar u alle soorten tapijten kunt vinden. 

Neem een kijkje op www.exclusieve-tapijten.nl.

Subexposant bij Artistiek

Artistiek en PJ van Aalst
Houtse Heuvel 59, 4911 AV Den Hout

PJ van Aalst                   Oosterse tapijten, tapijtknoopkunst

Subexposanten Tinello en Pruysen Ω Den Hout Ω dezelfde locatie
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Frans Klis
www.tinello.nl, info@tinello.nl

Bij de meeste mensen is de keuken letterlijk en figuurlijk het 
centrum van het huis. Een maatwerkkeuken van Tinello is dé 
oplossing voor de veeleisende consument.

Vloeren, plafonds, wandafwerking en verlichting zijn afgestemd 
op de keukens. Tinello laat u het totaalplaatje zien waardoor u 
geïnspireerd wordt. Alles wordt in eigen huis op maat gemaakt 
en afgestemd op uw wensen.

Hoogstaand vakmanschap en creatieve ontwerpen zijn de basis 
van Tinello Keuken en Interieur, zie ook www.tinello.nl

Subexposant bij Artistiek

Artistiek en Tinello
Houtse Heuvel 59, 4911 AV Den Hout

Tinello Keuken en Interieur

Ω
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Pruysen Parket
www.pruysenparket.nl, info@pruysenparket.nl

Pruysen Parket, gastexposant bij Artistiek, is een professioneel 
en succesvol familiebedrijf dat al meer dan 20 jaar staat voor 
vakmanschap. Zij garanderen u advies op maat, afwerking tot 
in het kleinste detail en een service die past bij het niveau van 
hun vloeren.

Op de vaste openingstijden (zie website www.pruysenparket.nl) 
bent u natuurliijk ook van harte welkom in de showroom van 
Pruysen Parket, De Sluis 2 te  Dussen.

Subexposant bij Artistiek

Artistiek en Pruysen Parket
Houtse Heuvel 59, 4911 AV Den Hout

Pruysen Parket                een naam om op te staan

De Opkamer  Ω Made Ω 4 km  Ω 12 minuten
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Antieke Schouwen en Vloeren

Michel en Carola van der Sanden, Haagstraat 8, 4921 XA Made, 
tel. 0162-681522, www.de-opkamer.nl, info@de-opkamer.nl 

De Opkamer
9
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Galerie Amaterasu  Ω Wouwse Plantage Ω 50 km  Ω 41 minuten

Door restauratie of sloop van oude hoeves, boerderijen en kas-
telen komen veel authentieke bouwmaterialen vrij. De Opkamer 
is een familiebedrijf dat vooral gespecialiseerd is in de antieke 
schouwen en exclusieve vloeren die vrijkomen uit deze histori-
sche panden.

De oude bouwmaterialen worden door Michel en Carola opge-
kocht in Nederland, Italie, Frankrijk en Belgie. In de werkplaats 
in Made worden de antieke schouwen vervolgens ontdaan van 
oude verfresten en prachtig gerestaureerd. De vrijgekomen 
natuursteen vloeren, antieke terracotta boerenplavuisjes en 
de oude metselstenen worden gekuisd van oude mortelresten 

en gesorteerd op kleur en afmeting, zodat deze een tweede le-
ven kunnen beginnen…. De antieke schouwen zijn echte “eye-
cathers” in een te renoveren boerderij. Maar vooral ook in een 
strakke modern ingerichte nieuwbouwwoning vormt de antieke 
schouw een blikvanger die authenticiteit en sfeer brengt.
Naast deze antieke schouwen heeft De Opkamer een impone-
rende voorraad exclusieve vloeren zoals oude kerkdallen uit Bel-
gië, originele oud-Hollandse estrikken, antieke Bourgondische 
dallen en prachtige Franse boerenplavuisjes.

Al deze vloeren en schouwen zijn opgesteld in een prachtige 
showroom aan de Haagstraat 8 in Made. De koffie staat klaar!
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Moderne kunst

Nicolle Smeets, Julianaweg 2, 4725 SJ Wouwse Plantage, 
tel. 0165-379976, www.galerie-amaterasu.nl, info@galerie-amaterasu.nl

Galerie Amaterasu
10
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De Beeldenstorm  Ω Bosschenhoofd  Ω 19 km  Ω 19 minuten 19 minuten

Verrassend, 
wanneer u de route volgt en uitkomt in het landelijke gebied 
waarin Galerie en beeldentuin Amaterasu gesitueerd is. Als van-
zelf komt de rust en ruimte over u heen en laat u zich meene-
men in de emotie die de kunst oproept.

Kunst,
in veel verschillende uitingen, vormen, kleuren en van getalen-
teerde en gerenommeerde kunstenaars. De beeldentuin , bijge-
bouwen, galerie en woonkamer vormen bijzondere combinaties 
met elk hun eigen sfeer. 

Persoonlijk,
is kunst. Het geeft uw woning en tuin 
“the personal touch”. Heeft u uw keuze gemaakt 
en wilt u graag een kunstobject bij u thuis zien? 
Dat is de persoonlijke service van ons.

Geniet,
en laat u leiden door uw smaak! Vanzelfsprekend wordt u deze 
dagen extra verwend in de galerie. U bent van harte welkom!

De Beeldenstorm 

“the personal touch”. Heeft u uw keuze gemaakt 
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Beeldentuin-galerie

Paul Sevenhuysen, Landgoed Maple Farm, Roosendaalsebaan 4, 4744 SM Bosschenhoofd, 
tel. 0165-340333, mob. 06-10503198, www.nvdbs.nl, nvdbs@freeler.nl 

De Beeldenstorm
11
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De Zanderik  Ω Bavel Ω 24 km  Ω 23 minuten

Sinds 2005 hebben galeriehouders Marja en Paul Sevenhuysen 
hun persoonlijke passie voor kunst weten uit te bouwen tot een 
succesvolle en toonaangevende galerie / beeldentuin, gespeci-
aliseerd in hoogwaardige, figuratieve, hedendaagse kunst. De 
nadruk ligt op kunstenaars die hun technisch kunnen inzetten 
om een eigen, visionaire wereld te creëren. De kunst die door 
ons gepresenteerd wordt heeft als onderwerp veelal de natuur. 
In de jaarlijkse thema expositie komt dit element het sterkst 
naar voren. 
De galerie en beeldentuin zijn gevestigd op Landgoed Maple 
Farm elf hectare natuur gelegen in Bosschenhoofd. Het land-
goed omvat weilanden, bos, beeldentuin en de galerie die is on-

dergebracht in de voormalige landbouwschuur. Het is er in alle 
seizoenen prettig verpozen.
Graag nodigen wij u uit voor een bezoek tijdens de komende 
inspirerende dagen. Uiteraard bent u de rest van het jaar ook 
van harte welkom voor een eerste kennismaking. Bezoek onze 
website waar u meer vindt over de kunstenaars, lopende expo-
sities en openingstijden. 

www.nvdbs.nl

Op voorhand inspirerende dagen toegewenst,
Marja en Paul Sevenhuysen
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Tuinaanleg/Exclusieve bomen

Yvonne en Diederik Zandée, Seminarieweg 30, 4854 PB Bavel, 
tel. 0161-437114, www.zanderik.nl, info@zanderik.nl

De Zanderik
12
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Subexposanten ID Garden Products en Interpools Ω Bavel Ω dezelfde locatie

Via een mooie oude klinkerweg met schitterende eikenbomen 
komt u bij de Zanderik, gevestigd in een boerderij uit 1885. Zo 
landelijk gelegen en toch midden in de stad. Buiten stralen de 
prachtige solitaire bomen en planten u al tegemoet. Op een 
oppervlakte van ca. 3000 m2 heeft De Zanderik een bijzondere 
collectie bomen en planten staan in exorbitante vormen en ma-
ten. Tevens kunt u een kijkje nemen in de privé-tuin die ook als 
showtuin dient. 
Hier maakt u kennis met diverse soorten van bestrating, beplan-
ting en een gezellige buitenkeuken. Indien uw interesse uitgaat 
naar een tuin met een zwembad en badhuis, dan bent u hier op 
het juiste adres. 

ID Garden Products, specialist op het gebied van zonnezeilen 
en Sauna & Pool Design, specialist in o.a. outdoor spa, sauna’s 
en infraroodcabines zijn deze dagen onze gast-exposanten.

Onder het genot van een drankje en een hapje, speciaal voor u 
klaar gemaakt op de Big Green Egg van Sauna & Pool Design, no-
digen wij u uit om inspiratie op te doen voor de komende zomer.  
Of breng alvast een bezoek aan onze website www.zanderik.nl

De Zanderik
    Sober Chique in een Serene Sfeer
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Ingrid van Loon
www.idgardenproducts.nl, sales@idgardenproducts.nl

ID Garden Products is gespecialiseerd in mooie innovatieve 
zon nezeilen die een comfortabele buitenplek creëren en die u 
beschermen tegen zon en regen.

Samen met u zoeken wij naar een voor u op maat gemaakte 
oplossing die perfect samengaat met de omgeving en de archi-
tectuur van gebouw en tuin.

Een zonnezeil biedt een groot schaduwvlak tot een maximum 
van 85 m2 en gaat verder dan een traditionele zonwering.

Subexposant bij De Zanderik

De Zanderik en ID Garden Products
Seminarieweg 30, 4854 PB Bavel

ID Garden Products

Ω
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Interpools
www.interpools.nl, info@interpools.nl 

Uw adres voor Zwembaden, Sauna’s, Stoomcabines, Big Green 
Eggs en Spa’s
Tevens leverancier van waterbehandelingsproducten, leuke 
accessoires en heerlijke sauna- en spageuren.

Onze sfeervolle showroom is gelegen in het Brabantse Bavel, 
vlakbij Breda. Met merken als Health Company, Tylö, Hot-
spring en Cleopatra kunnen wij aan nagenoeg alle vraag tege-
moet komen. Wij begeleiden u vanaf het allereerste contact met 
advies over het model van uw toekomstige zwembad, spa of 
saunacabine. Wij informeren u over kwaliteit, mogelijkheden, 
prijzen, kleurstelling, keuze van materialen etc.

Subexposant bij De Zanderik

De Zanderik en Interpools
Seminarieweg 30, 4854 PB Bavel

Interpools

Galerie Simone Theelen  Ω Riel Ω 25,3 km  Ω 21 minuten
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Simone Theelen

Simone Theelen, Oud Tilburgsebaan 47-49, 5133 BD Riel, 
tel. 06-52041793, www.simonetheelen.nl, stheelen@simonetheelen.nl 

Gallery Smashing Colors
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Voor wie van kunst houdt is er alle reden om spoorslags naar 
Riel te rijden.
In de verbouwde authentieke vlaamse schuur, gelegen aan 
het natuurgebied “de Regte Heide”, is de Gallery Smashing 
 Colors van Simone Theelen gevestigd. Ook haar atelier is hier 
te  vinden.
Simone heeft een bijzonder persoonlijke gastvrije benadering. 
Schilderijen en andere kunstwerken worden geheel vrijblijvend 
aan huis gepresenteerd en Simone kan U dan ook van advies 
dienen. Naast de kleurrijke expressieve schilderijen van Simone 
Theelen is er ook werk te bewonderen van diverse collega- 
kunstenaars o.a.:

• Bijzondere sieraden van Marijke Verhoeven
• Glasobjecten van Ans Bakker
• Bronzen beelden van Loek Hambeukers
• Keramiek van Paz Sanz Fle
• Schaalderijen van Rik Davids en anderen

Er is doorlopend expositie echter 2 x per jaar organiseert Simone 
Theelen een feestelijke evenement  waarbij altijd iets bijzonders  
gebeurd, de laatste keer was dat een foto-schilderij van maar 
liefst 18m/2m in samenwerking met Cees Roelofs.
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Botermarkt 17 
5256 AV Heusden
tel. 0416-662239
www.oocker.com  info@oocker.nl  

Route vanaf A59 (’s-Hertogenbosch)
> Op de A59 tussen Waalwijk en 

’s-Hertogenbosch neemt u afrit 42, richting 
Heusden.

> Na 5 km afslag Heusden.
> Galerie Oocker ligt in het centrum op de 

Botermarkt 17.

De Dijk 6 
5268 KA Helvoirt
tel. 0411-643344 
www.vanvalderen.nl 
info@vanvalderen.nl  

Routebeschrijving:
> Op de N65 afslag Helvoirt/Haaren afslaan naar 

Haaren
> Direct links de parallelweg op verder richting 

Den Bosch (Inrijverbod alleen tot 9.00 uur 
’s ochtends)

> Na 800 meter achter het BP benzinestation 
voorbij

> Na 50 meter aan de rechterkant

Benedenkerkstraat 73
5165 CB Waspik
tel. 0416-312752
www.edwardesantiques.nl
edwardes@home.nl

Route vanaf A59
> afslag Waspik (afrit 35)
> in Waspik richting Raamsdonk, u komt dan 

vanzelf in de Kerkstraat, die overgaat in de 
Benedenkerkstraat

> links vindt u de boerderij met rieten dak

Taalstraat 53, 5261 BB Vught
tel. 073-6840015
www.vanloonensimons.com 
info@vanloonensimons.com 

Route vanaf A58 en N65 (Tilburg/Breda)
> op N65 afslag Vught
> over spoorwegovergang en met de bocht mee 

naar links
> onder het viaduct na 150 m is links de galerie

Route vanaf A2 (Utrecht/Eindhoven)
> afslag 23 (’s-Hertogenbosch-centrum)
> bij verkeerslichten rechtdoor
> na 1 km afslag rechts naar hotel
> aan het einde rechts en meteen links
> 250 m na verkeerslicht is de galerie rechts

Benedenkerkstraat 81
5165 CB Waspik
tel. 0416-311821 
www.beereboomenwijffels.nl
dbeereboom@online.nl

Route vanaf A59
> afslag Waspik (afrit 35)
> in Waspik richting Raamsdonk, u komt dan 

vanzelf in de Kerkstraat, die overgaat in de 
Benedenkerkstraat

> na 800 m aan uw linkerhand nr. 81

Gouverneursweg 6c
5473 VB Heeswijk-Dinther
tel. 0413-293328
www.interart.nl  info@interart.nl

Route vanaf A2 en A50
> A2 afrit 21
> A50 afrit 11
> Op N279 afslag Heeswijk-Dinter 
> De Baron van Bogaerdelaan blijven volgen
> Bij de kerk linksaf het dorp uit rijden richting 

Berlicum
> Na de bebouwde kom ziet u aan de rechterzijde 

de monumentale toegangspoort van 
Beeldentuin en Galerie Interart 

> Openbaar Vervoer: Vanuit ’s-Hertogenbosch 
buslijn 158 richting Veghel, uitstappen op de 
Gouverneursweg

Hedendaagse kunstThuis in Buitenmomenten

Antiek en Kunst
Moderne kunst

Beelden in brons en steen, oude 
 afrikaanse kunst, schilderijen en antiek

Moderne kunst

Galerie OockerVan Valderen Casual Living

Leunie Edwardes Antiques
Galerie van Loon en Simons

Beereboom & Wijffels: B&W

Interart Beeldentuin & Galerie1

2

3

5

6

4

5

Beereboom & Wijffels: B&W
beeldhouwatelier en expositie, oude afrikaanse kunst, schilderijen en antiek

Benedenkerkstraat 81, 5165 CB Waspik, tel. 0416 311821, www.beereboomenwijffels.nl
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Openingstijden:
Normaliter:
wo t/m vrij: 11.00-17.00 u.
zat en zon: 12.00-17.00 u.
En op afspraak.

Openingstijden:
Normaliter: maandag gesloten
di t/m vrij:  10.00-18.00 u.
zat 10.00-17.00 u. ’s Winters 
aangepaste openingstijden

Openingstijden:
Normaliter:
Iedere eerste zondag
van de maand van  
11.00-18.00 u.En op afspraak. 

Openingstijden:
Normaliter:
zat en zon: 13.00-17.00 u.
En op afspraak.

Openingstijden:
Normaliter:
vrij en zat: 11.00-17.00 u.
zon: 13.00-17.00 u.
En op afspraak.

Openingstijden: 
Do t/m zo van 13.00 - 17.00 u. 
en op afspraak.
Zie ook www.interart.nl en
www.interart-kunstkopen.nl
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Oud Tilburgsebaan 47-49
5133 BD Riel
tel. 06-52041793 
www.simonetheelen.nl
stheelen@simonetheelen.nl

Routebeschrijving: 
> A58 vanaf Breda richting Eindhoven, afslag
> Goirle/Turnhout//Tilburg-west, boven aan de 

afslag richting Goirle/Riel
> 2e afslag rechts richting Riel, binnen Riel 

eerste afslag links, is Vonderstraat
> einde van de weg gaat over in Oude 

Tilburgsebaan. Daar ligt de Vlaamse Schuur, 
de Gallery

Haagstraat 8
4921 XA, Made
tel. 0162-681522
www.de-opkamer.nl, info@de-opkamer.nl  

Route vanaf A59
> afslag Made (afrit 32) richting Made
> bij de rotonde linksaf (driekwart)
> weg volgen tot u aan rechterzijde de kerk ziet
> rechtdoor (Geraniumstraat) u komt op 

betonklinkerweg
> 3e straat rechts (Haagstraat)
> na 100 meter showroom aan linkerzijde

Julianaweg 2
4725 SJ Wouwse Plantage
tel. 0165-379976
www.galerie-amaterasu.nl  
info@galerie-amaterasu.nl

Route vanaf A59 (Roosendaal/Zevenbergen)
> knooppunt Zonzeel: A16 richting Rotterdam
> afrit A17 Roosendaal/Moerdijk
> A17 volgen tot Roosendaal
> Bergen op Zoom aanhouden (A58)
> afslag Wouwse Plantage/Wouw (nr. 25)
> bovenaan afslag links richting dorp WP
> Weg ca. 3 km volgen
> vlak voor dorp, in scherpe bocht naar rechts, 

gaat u linksaf
> 2e weg weer links (Mariabaan)
> 1 km weg volgen, dan 1e weg links: Julianaweg
> eerste huis: Galerie Amaterasu

Houtse Heuvel 59
4911 AV Den Hout
tel. 0162-421356 
www.artistiek.eu 
info@artistiek.eu

Route vanaf de A59
> afslag Made (afrit 32)
> richting Oosterhout
> bij de rotonde met bromtol de 1ste afslag 

richting Den Hout
> doorrijden tot in Den Hout
> in Den Hout de eerste afslag rechts en direct 

links
> na ongeveer 150 m rechts bevindt zich Artistiek

Landgoed Maple Farm
Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd
tel. 0165-340333/mob. 06-10503198 
www.nvdbs.nl  nvdbs@freeler.nl

Route vanaf A16 (Rotterdam/Breda)
> Neem de A16 richting Breda
> Neem de A58 richting Roosendaal
> Neem na 13 km afslag Rucphen/Bosschenhoofd 

(afslag 21) en volg de richting Bosschenhoofd
> Sla linksaf op de rotonde
> Na ca. 300 m ligt de ingang aan uw rechterhand

Route vanaf A58 (Antwerpen/Bergen op Zoom)
> Neem de A58 richting Breda
> Neem na 4,5 km afslag Rucphen (afslag 21) 

richting Bosschenhoofd
> Ga na 400 m rechtsaf over het viaduct richting 

Bosschenhoofd
> Sla linksaf op de rotonde net na het viaduct
> Na ca. 300 m ligt de ingang aan uw rechterhand

Max Havelaardreef 176
4906 BD Oosterhout
tel. 0162-467387
www.kunsthard.nl   info@kunsthard.nl

Route vanaf A16
> afslag Made/Oosterhout, rechtsaf naar 

Oosterhout
> rotonde Bromtol rechtdoor
> voorbij Weststad linksaf richting Oosterhout
> stoplichten rechts, rotonde rechtdoor
> Galerie Kunsthard ligt 200 m aan de linkerzijde
Route vanaf A27
> afslag Oosterhout/Dongen, bij de stoplichten 

linksaf
> rechtdoor onder viaduct door tot stoplichten, 

linksafslaan
> rotonde rechtdoor, galerie op 200 m aan de 

linkerzijde

Seminarieweg 30
4854 PB Bavel
tel. 0161-437114
www.zanderik.nl  info@zanderik.nl

Route vanaf A27 (Tilburg/Utrecht)
> afslag Breda (afrit 15)
> 1e afslag op de Franklin Rooseveltlaan
> onderaan afrit linksaf onder viaduct door
> bij twee opvolgende stoplichten rechtdoor
> 1e weg linksaf Koolpad
> einde Koolpad linksaf Seminarieweg 30

Simone Theelen
Antieke Schouwen en Vloeren

Moderne kunst

Interieurontwerpen

Beeldentuin-galerieModerne kunst- en woonideeën

Tuinaanleg/Exclusieve bomen
Gallery
Smashing ColorsDe Opkamer

Galerie Amaterasu

Artistiek

De BeeldenstormGalerie Kunsthard en Christiaan van Vugt 

De Zanderik 
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Openingstijden tijdens 
exposities: zie website.
Normaliter: op afspraak.

Openingstijden:
Normaliter:
di t/m zat: 10.00-17.00 u.

Openingstijden:
Normaliter: 
wo t/m zat: 9:00-17:00 u.
ma & di: tel. afspraak

Openingstijden:
Normaliter:
vrij en zat: 10.00-17.00 u.
Overige dagen op afspraak.

Openingstijden:
Normaliter:
vrij: 14.00 - 17.00 u.
zat en zon: 13.00-17.00 u.
En op afspraak.

Openingstijden:
Normaliter:
open:  zo: 13 -17 u
Zie voor vakanties en extra 
openingstijden site!
Hele jaar op afspraak 
welkom.

Openingstijden:
Reguliere openingstijden: 
Iedere dag op afspraak, 
eerste zondag van de maand 
van 13.00 u. - 17.00 u.

Heeswijk-Dinther        Vught        Helvoirt        Heusden        Waspik

Waspik        Oosterhout        Den Hout        Made        Wouwse Plantage        

Bosschenhoofd        Bavel        Riel
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Cees Roelofs Photography
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